Usnesení
z jednání Zastupitelstva města Borohrádek
konaného dne 01.03.2010

Usnesení číslo:

KST 179/2010 Dol

Zastupitelstvo města Borohrádek
I.

Bere na vědomí:

1. Zprávu o plnění úkolů vyplývajících z jednání ZM Borohrádek konaného dne 14.12.2009.
II.
1.
2.
3.

Schvaluje:

Program zasedání v předloženém znění
Návrhovou komisi ve složení : Stanislav Florián, Ivo Nedvídek, ing. Eduard Machek.
Firmu ATELIER MACAS, Ing. arch. Soběslav Macas, Bratranců Veverkových 2717,
Pardubice, IČO 11586389, jako zpracovatele projektové dokumentace k územnímu řízení
na lokality „Západní louka“ a „Za statkem“.
4. Cenovou nabídku firmy ATELIER MACAS, Ing. arch. Soběslav Macas, Bratranců
Veverkových 2717, Pardubice, IČO 11586389, na zpracování projektové dokumentace
pro územní řízení na využití lokalit „Západní louka“ a „Za statkem“ pro bytovou
výstavbu ve výši 232.000,- Kč bez DPH.
5. Žádost manželů Vašatových, oba bytem V. Opatrného 845, Týniště nad Orlicí,
z 22.02.2010 na odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 26.9.2007 na bytovou
jednotku číslo 573/4 o velikosti 1+3 s příslušenstvím a výměře 93,16 m2 v II. NP
bytového domu čp. 573, Jiráskova ulice, Borohrádek, podílu na stavební parcele parc.
číslo 1020 a podílu na stavební parcele parc. číslo 646/42 vše v katastrálním území
Borohrádek.
6. Smlouvu o uzavření budoucí Kupní smlouvy s manželi Dudovými, oba bytem
Borohrádek, Jiráskova ulice 498, na bytovou jednotku číslo 573/4 o velikosti 1+3
s příslušenstvím a výměře 93,16 m v II. NP bytového domu čp. 573, Jiráskova ulice,
Borohrádek, podílu na stavební parcele parc. číslo 1020 a podílu na stavební parcele
parc. číslo 646/42 vše v katastrálním území Borohrádek za cenu 1.058.326,- Kč.
7. Prodej pozemku parc. číslo 601 v katastrálním území Borohrádek za cenu dle znaleckého
posudku, včetně nákladů s tím spojených panu Pavlu Králíčkovi, bytem Borohrádek,
Jiřího z Poděbrad 48.
8. Odkoupení pozemku parc. číslo 902/12 v katastrálním území Borohrádek za cenu dle
znaleckého posudku od pana Pavla Králíčka, bytem Borohrádek, Jiřího z Poděbrad 48.
Město na svoje náklady zajistí znalecký posudek, kupní smlouvy a jejich vklad do
katastru nemovitostí u příslušného Katastrálního úřadu.
9. Záměr prodeje pozemku parc. číslo 948/21 v katastrálním území Borohrádek, a to za
cenu dle znaleckého posudku včetně všech nákladů s prodejem spojených.
10. Zaměření hranice mezi pozemkem parc. číslo 269/7 a pozemkem parc. číslo 127 oba
v katastrálním území Šachov u Borohrádku. Protože se mezi uvedenými pozemky nalézá

meliorační zařízení, je nutné provést takové vytyčení hranice (včetně případného
oddělení části pozemku parc. číslo 269/7), aby toto meliorační zařízení nadále zůstalo na
pozemku ve vlastnictví Města Borohrádek.
11. Záměr realizace projektu: „Snížení energetické náročnosti budov školských zařízení
v Borohrádku“ zak. č. 3582/08 z 9/2008. Organizací zadávacího řízení na dodavatele této
stavby byla na základě usnesení ZM ze dne 29.7.2009 pověřena firma RENARDS, s.r.o.,
Brno, Vídeňská 7, IČO 25327275.
12. V souladu s odst. 2) písm. b) § 84 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění rozpočet
města Borohrádek pro rok 2010 ve výši 28.152.120,- Kč na straně příjmů i výdajů.
13. Podání žádosti o trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) pro
pozemek parc. číslo 585/8. v katastrálním území Borohrádek dle § 16, zákona č.
289/1995 Sb. v platném znění (lesní zákon).

...........................................
Milan Maček
starosta

............................................
Petra Matějíčková
místostarostka

